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1.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 - 2013
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακολούθων προσωρινών οργανικών θέοεων Ηθοποιών στο Θεατρικό
Οργανισμό Κύπρου ψα τη θεατρική περίοδο 2012 - 2013:
Έξι (6) θέσεις Πρώτου Ηθοποιού, (8) θέσεις Ανώτερου Ηθοποιού και δέκα (10) θέσεις Ηθοποιού. Όλες οι θέσεις
είναι Πρώτου Διορισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να κατατάξει τους
προσληφθησόμενους ηθοποιούς στις πιο πάνω θέσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας.

2.

Οι διορισμοί θα είναι για περίοδο ενός έτους οι οποίοι θα αρχίζουν την 1 η ν Οκτωβρίου 2012 και θα λήγουν την
3 0 ^ Σεπτεμβρίου 2013.

3.

Πληροφορίες όσον αφορά το μισθό, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα, που περιλαμβάνονται
στα εγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας των Θέσεων και στο καθορισμένο έντυπο της αίτησης, παρέχονται από τη
Γραμματεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκωσία, τηλέφωνο 22864341) και
στην ιστοαελίδα του Οργανισμού www.thoc.org.cy/gr/

4.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους πάνω σε καθορισμένο έντυπο του ΘΟΚ, το
οποίο μπορεί να παραληφθεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού ή μέσω της ιστοσελίδας www.tf10c.org.cy/9r και να
αποσταλούν στο Διευθυντή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από την
βΟ^Απριλίου 2012 και ώρα 1.00 μ. μ.

5.

Με το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (Δίπλωμα Δραματικής
Σχολής και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης τους).
6. Η αίτηση που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει και πρόσφατη φωτογραφία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Οργανισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.thoc.org.cy.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕίΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ανακοίνωση
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται αιτήσεις (για Αγορά Υπηρεσιών) από άτομα που έχουν
συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, και πληρούν το Περίγραμμα Εργασίας, όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Αρ. Γνωστ.

Αρ. Θέσεων

Θέση

Αγορά Υπηρεσιών

2/2012

1

Μηχανικός {Αγορά Υπηρεσιών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους (όλες οι υποχρεώσεις που αφορούν τους Φόρους
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις αναλαμβάνονται με ευθύνη του προσφέροντας τις υπηρεσίες) μέχρι τις 3.S.2012 και ώρα 12μ.
προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο άνω αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστο
ποίησης καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικό ως ακολούθως:
Πρόεδρο
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου,
Ταχ. Θυρίδα 24936, 1305 Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες. Περίγραμμα Εργασίας και Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι
να αποτείνονται στο διαδίκτυο www.cera.Ofg.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Λεωφόρος
Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο Ιακωβίδη, 3 ^ όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή φαξ 22667763 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@cera.org.cy.
Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη ΐης προθεσμίας υποβολής δε θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές
που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 3.5.2012.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύοντα* από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της
πείρας που αναφέρονται στο σχετικό Περίγραμμα Εργασίας και Έντυπο Αίτησης για Αγορά Υπηρεσιών.

